
 
 

همنشيرزير ُپل َب  
 

چند  .سمج جانش را ميخورد یترس بيخودی تا آبی به صورتش بزند توی حياطکه آمد  صبح اولاز همان 
 توی مانده بود  و حاال  نداردکار را غدل و دما ديگهو می ديد  روزی ميشد که با خودش کلنجار ميرفت

.آبادان گه ای  را بفرستدديشوفر اينبار راضی اش کند تاچطوررودرواسی نعيم و اينکه   
 را خشک کرد و سر شصورت. صدای پرزدن مرغها آمد و بعد صدای خديج که پرسيد تخم مرغ ميخورد

  بعدش نشست پای پله ها و سفره نان را .ها تخم مرغ خوبه: را گرداند طرف انباری ته حياط و بلند گفت
ی دفعه هافکرش رفت به . از کجا آمده استخودش هم نمی دانست اين دلشوره . باز کرد و منتظر زنش شد

سی باز ميکرد پولها را گرفته بود و که چشم  .بهم می آمدمثل آب خوردن برايش سر و ته کارپيش و اينکه 
. شلنگ تخته می انداخت تا نعيم پيدايش شود شط لِبخودش داشت   

 منتهای مراتب رديف ميکند سأي ۀآي همه اش و ت آدم سابق نيساون  ديگهمنصورکه می ديد  البته نعيم
  شانس .بزبان آسان می آمد  فقطبدون او  هابه بازار کويتی  جنسرساندن عبور از چند ايست بازرسی و

 نشسته بود صبح  توی سايهبالتکليف همين طورحاال  . گره خورده بودمنصورواقبالش به دست و فرمان 
 با خديج امروز د خبر دارفاضل گفت که .نديد و قليان می کش خانه اش روبروی فاضلروی خواجه نشين

  .ر باالخره مرگ يکبار شيون هم يکبا. بد نيست آنجا گيرش بياورد و مزه دهنش را بفهمد.اند زمينسر
:نی قليان را از لب گرفتم و شکزانويش را جمع کرد توی نعيم   

. اومدهراهارش ازهمين که دار وند يادش رفته . فعال که او سواره و ما پياده.حاال تا ببينم –  
. فردا شب لنج ميرسه بندر پس ما اينه کهگرفتاری . زايره دنيا تا بوده همی بود–  

 
بود  کاری صيفی  تا چشم کار ميکرد. بيرون آبادیراند  وسوار شد گازی اش را موتورنعيم  عصرطرفای 

عبور خيارگوجه و شته هایپُ روی ازکه باد گرمی  . که توی زمينها دوال و راست ميشدند زن و مردخيلو
فيه بال َچنعيم  .فرو ميرفت اشعين سوزن توی پره های بينی و  می شد خاکیجادهسوار ميآمد ميکرد راست

  دسته ای گاو ميش جاده را بريدند .دسترتهای پائين  ک طرِفراند  مستقيم ودهان و بينیرا کشيد روی 
دسته  نعيم .باال و پائين می پريدتوی جاده ديوانه وارود و  دمش را باال گرفته ب سياهیگاو. بند آمد راه و

 جان گرفت، توی خودش روبروگردبادی از . يکپايش را گذاشت روی زمينداد و توی مشت فشارترمز را
 شو روي خاک عالم را به سر و جارو کرد جاده خاکی را گردباد آمد. پيچ خورد و به آسمان تنوره کشيد

تکاند قدری خاک و خل سر و رويش را . اثری از گاو ميش ها نبود. خود آمدب نعيم .دور شدو  ريخت  
روی  وحاشيه زمين ها ميآمدند از  هَسِلبا  زنها . رسيده توی هوا پخش بودگوجهبوی حاال  .و حرکت کرد

 روی هم خرک شده بود نازک ئی از تختهجعبه ها .خالی ميکردندشاداب و قرمزگوجه سايه کپرها حصير 
توی خنکای و وانت ها بار گوجه را ر ميشد ها ُپجعبه   ومی آمدند مردها ساعتی ديگر . جوی آبحاشيه
.به کرمانشاه می رساندند شب  
داشت  که  منصوربرایاز دوردستی   وروی جکزد  را موتور ،لیروبروی سکوی ِگ وقتی رسيدنعيم 

 .فيه را از روی دهنش کنار زد َچ بال وآبنمای سيمانیسر رفتآنوقت . تکان داد  بيل ميزدتوی زمين
 روغن  زنگ زدهقوطی  وجمع کردآستين ها را  . تيغه بينی و پيشانيش زير خاک بود.چشمهايش ميسوخت

.  سه پايه کنارکرت باميهنشست روی  آمد شستخوب که را   دست و صورتش .آبکرد توی را شاه پسند 
کالهش را  منصور. کبريت کشيده آورد بيرون و ِششدا سيگارهما بيضی را از جيب ِدپاکت .حا لش جا آمد
  نرسيده تا انکاريفی ص ی رديف کپرها.نعيمزاير پيش بيايدکه راه افتاد پريد ورا ، جوی آب از سرگرفت

  دکل های برق فشار قوی از پشت خاکريزکاُکل مخروطی و بود توی ديد  روماشين  خاکريز بلند جادهبه 
. بيرونزده بود  

لنج داره راه می افته صالح؟لاال حی علی ئی بگو تکليف ما چيه توی ،و قيچی دست خودت حاال ريش –  
  ! و مو ميون زمين و آسمون از دست تو

:گفتآرام و  منصور پاچه های شلوار را پائين آورد –  
  قحطکهشوفرخو . خديج بارداره ، دلم همش آشوبه. ئی روزا حال خودم نيستمعرض کردم  که بت قبال –
  .. تا مو نيارنجنس سيت ئی سفر بگو اصال. ستني



  قلم بگيره؟مونهخبر بدم جنس های توی دوبی بی سيم دارم که به حمدان يعنی  –
دستور ئی جورکه ميگن  .ر ژانداره ُپ هاجاده .دلم مثل سير و سرکه می جوشه اما .يه حرفیخو ئی هم  –

اسکناس  کی از اگرنه  کهقتا نيستن وديگه مثل او. ارلیاونا چه ميدونن آدم ترياک داره يا شلو .تيرهم دارن
.خشک روگردونه  

و امتداد هردو ابرويش خالکوبی ظريفی برق ميزد بينی اش  پره  طال توی لکخا. سالم کرد آمدخديج 
 را باال زد که برود باميه آستين ها و مردها را گذاشت بغل دست رطب بشقاب و سينی چای .نشسته بود

. وردميآ را با خود دريابوی شور سبکی شرجی .  و سنگين پا برميداشت باال آمده بودقدری شکمش .بچيند
بعد   وسريده  آب رویاز   غروبنورتند و مسی رنگ .فرو ميرفت دريادل  هبنخلستان آفتاب داشت پشت 
.فته بودندگر ُرگ  يکجا همگی دشاخه ها زده باشجان آتش به دستی  انگار که .نخلها توی دخيز برداشته بو  

: گفتکه بلند شد منصور رويش را گرفت طرف مغرب وباری  صدای بوق کشتی  
  تکون بخوری گيرت حاال ديگه اينه کهسرصحبت  .، نهرم داشتهترس َوبگی نه که به ئی افتونشين قسم  –

 بتبالنس  خو آدم که.رسيده شتر به زمين اره بيای برگردی سرخونه زندگيت دمِب و تا دوبميندازن
.صه ديگه ئيهقباشی  عزب الغوز  حاال. ضايع کنهخودش را  بره دسی دسیتانخورده درازگوش مغز  

 . به دهان گذاشتتيکه ایراند کنار دست نعيم و خودش  کرد و با نمکدان ُسقاچچند گوجه رسيده را  آنوقت
:آتش زد و دودش را کشيد توی سينه و داد بيرونبعد سيگاری   

.تا بدونم بگورودرواسی  بی اگر بد ميگُم –  
:ش نگاه کردنتوی چشما  مهربان و اشدست گذاشت روی شانهنعيم   

  تازه کاری؟  ما را می گيرن؟ ودل ميآنَع ، اما حاال بين اين همه کور و کچل. خويه دشمنت بد ميگه–
 . دستمکفبذارش رک ُ  کاگه گير کار جای ديگه ای هست خو وِل چی؟  آخهدست فرمونت عيب داره؟
!ديگه چرا زيرآبی ميری  

: آبجوی سمِت سنگ ريزه ای را برداشت و پرت کرد منصور .دتی به سکوت گذشتم  
. ببينم به کجا می رسمتا يه خورده فکرام بکنم ئی دفعه ما را نديد بگيربهرجهت  –  

يم نگاه نع رويش نمی شد به صورت . و بيل را برداشت کف دستهاتف کرد . از جايش بلند شدکه گفت اينرا
  نه ميشه سرگربه را بريد .سرگربه تو خمره روغنگير کردن شده داستان :  فقط  گله مند غرولند کرد.کند

.لش ميآد خمره را بشکنه نه هم آدم د  
 گذاشت استکان چای را بعد.  تنها گفت هرچه خواست خدا باشه همو ميشه. کهنداشتتازه ای حرفی نعيم 

هنوز اميد داشت که  . فکر کندقدریخيال کرد برود قدمی بزند و . شد راستاز روی سه پايه و زمين 
رت تلمبه آب از کنار ِفرت و  صدای ِف.راه افتادبی هدف و جمع کرد  ه راشداِش ِددامن. منصور کوتاه بيايد
اننده فرمان ميداد که ماشين توی جوی ر شاگرد پيکاب زرد رنگی دنده عقب گرفته بود و  .رود خانه ميآمد

.يفتدن  
++ 
دراز رشتر  الی بوته های خای شن  تپهسينه ميرفتندميزدند و جفتی   ميآمد از کوه باالکه يک وجبماه   

های چراغ بعد که.  کندبيرون سر از دريا  ناخدا حمدان لنج و دوربين می انداختند تا کی بشود  می کشيدند
عالمت چراغ قوه ناخدا  راست تپه ها و ج برسدلن  ميشد ميدانستند حاال حاالها بايد صبر کرد تا خاموشلنج 
  فرز جاشو حسن. لنج کنار پارو زنان می رساندند  بلم رابرقی  وتا زانو ميرفتند توی آبآنوقت  .بدهد

 می انداخترا  ساعت مچیکفش کتونی وو شلوار لی   بسته های وبلکتوتون کاپيتان   وسيگار کارتن های
به آب سياه و سهمگين  نورمهتاب زيرپاروها را لم را می دادند طرف ساحل و  بزه پودوباره   آنها وتوی بلم
از بگيرد و   راکارتن ها که ف تپه سبز شده بودرط آن چرخه اش سهموتور باعين جن   فاضل حاال. ميزدند
  رسند تا براه می افتادندپای برهنه پاچه های شلوار را می چالندند و منصور و نعيم  . خانهرساندب بيراهه

و سينه  ميزدلنج نيم دوری  آنوقت بود که.  پا ها را به تکانند و جوراب و کفش به پوشند وهجاده اسفالتبه 
دل َعکارگرهای بندرصبح  .بگيرد پهلو  اسکلهو برودکند و کج کند چراغ ها را روشن تا  دريا می کشيد به

تا روز باال بيايد  حياط کوچک گمرکمی چيدند توی را غيره و وارداتی های پارچه و صندوق های چای  
 ديگه حمدان ناخدا .بگيرند هاکاال اجازه ورود عوارض را بدهند وو چانه زدن ل و مقال   با قاتاجرها و

و زن  که تازه گرفته بوددومش  پيش زن ميرفت خانه  وميداد دست جاشو حسنلنج را  کاری نداشت،آنجا 
.گناوه ایش را اول خدا ميدانست و بعد زاير نعيم  راز.اولش توی دوبی از قضيه خبر نداشت  

  رويشان آهنی را  نازک ورقهمانده تا فقط  حاال  وشده بود  پيکاب جا سازیکف  جنس ها خروس خوان



  هم راخيارصندوق های باميه و توی حياط   شدمی آفتاب که پهن  .دنکن چ از چهارطرف پيو دنبه خوابان
اسکناسها و  مثل هميشه سر ميگرفت  معامله توی بازارکويتی.  علی مد ديا و  پشت پيکابمی چيدمنصور

.شکر خدا اين دفعه هم بخير گذشت توی  دلش می گفتو  توی جيب از بازار ميآمد بيرون  
 

 از الی بوته ها پريد توی درشتی قورباغه .زدصورت  به  سه شالق آبدو  وجوی تویدست را کرد نعيم 
تنها رگه های حاال از نورخورشيد  .از جا بلند شدفيه خشک کرد وورتش را با َچص .افکارش را بريدآب و 

آسفالت را  با چراغ روشن ماشين های نفتکش .آسمان آهسته رنگ می باخت مانده بود و  افقکمرنگی توی
.می رفتند جنوببه می کوبيدند و   

 
و تخته گاز   صندوق هابغل شين ماکفمی نشاند با مشتی خرت و پرت  را همسايه  زن و بچه  تا سهدو

 و چهار قدمی جيپ سرگروهبان ماشين را نگه کنار ميزد ًاعمدکه می رسيد  پاسگاهبه  . طرف آبادانميراند
پاکت وينستون را دربياورد آنوقت دست کند . و دستی به شيشه جلو بکشد ببيندرادياتور را آب  که ميداشت
و گروهبان  . امسال ديگه داره آتش از آسمون ميباره شی و بگويد قربون کريم تعارف بکندیو سيگار
اری دارد در خدمت بی چيزی بگويد يا نگويد باز منصور صدايش را بلند کند که اگه آبادان کارنگهبان 
 شوره زار توی می انداختبرقی   آنوقت.ورش ميداشت شک ديده باشدجن  هم  انگاری که يه وقتايی .است

 بهمنشيرکنارازتا زير تايرها له ميکرد بوته های گز را و  گاز ميداد چشم بستهرا  ن داغابيابو همين طور
. جيگاره می کشيد بلمتوی آب بود و خودش بهدائم تورش   کهخالد سد پيشرب  وسردربياورد  

. کمک کن که وقت تنگهخالد –  
  !تو جون بخواه.  غالمت حاضره زايرمنصور–
. کنآماده  ِ  بلم! مو عزرائيل نيستم–  
  که اينهمه هول و هراس؟ سر بريده داری –
   ؟قرميشهُ  تخمتاگه يه بار ئی سوأل نکنی  –

نصفه نيمه لنگ را سر کمرش سفت می کرد و پا می گذاشت روی ماسه ها تا بلم را خالد لبخندی ميزد وُ   
.بکشد بيروناز آب   

 رويشان سر و از دو طرف به  ند نخلشاخه های بل  آب سبز بد رنگ بود ورد می شدندکه  ُمرده  نهراز
ی  بلم هافراخ شد و آسمان باز بود وايستگاه هفت نهر نرسيده به .و زورکی بلم به جلو می سريد ميخورد

 اسفالت  ها بود رویماشين  گمب و گمبکه گذشتندل بهمنشير از زير ُپ. ماهيگيری فت و فراوان روی آب
 بوی ديگه . و مال خرها توی ميدانچه بغل ايستگاه اتوبوسو سر و صدای دست فروشهادرب و داغون پل 

:   می گذاشتخالدسر به سر يک وينستون ديگه روشن ميکرد و با خيال راحت  و منصور می آمداسکناس 
! دوبیاين هفته چند بار رفتمرگ مو  –  

 
 مشکیتاکسی های  .بوی گازهای پااليشگاههوای شهرمثل هميشه آکنده از بود وزير شرجی خوابيده آبادان 
رحاشيه پارک رَع درختهای َع سايهبنزهای صد و هشتاد  زير. فيات با گليرهای سفيد در آمد و رفتبنز و 

مشکی موها ی . گلُ یتسه دکمه مان هایبليزچهره های آفتاب سوخته و .  خرمشهربه انتظار مسافرين
 جلو مينی ژوپ  و دعوا. گشاد و شلوارهای پاچه موشیکفشهای َم. » فيت « زير يک عالمهکرنلی 

  با رنگی  که ایجوانهای غريبهاحمد آباد و . کس باشگا َاِن. ادکلن آراميسکراوات و . انه دختردبيرستان
. از اين و آن شوفر نشانی دوب را می پرسيدند،لت توی صدا از خجا  
 راه  کند باز ميشد ونرم ،زيرشرجی که  آسمان ميشد توی دلتوده ابری بيلرهای بلند پااليشگاه سفيدبخار 

رود را قرق  گاه به گاه و بوق های افراشته کشتی ها با پرچمهای . و اروند رود  فرودگاهطرف می افتاد
  .وزا باال می رفتند وشيرجه ميزدند توی آب از درخت های می ُمسياه سوخته لخت وپسرهای .کرده بودند

  ! گور پدرکوسه هم کرده! کريموِ جست بزن تو آب–
 شاه و فرح عکس رنگی . سر می کشيدکانادادرایداشت   پشت ميز کوچک بوتيک حميد زرگانیمنصور 
! پشت سرشان اينهمه بيتل .قيامت بود  ويترينسویدخترها آنساق های خوش تراش  .بود ميز هزيرشيش
 ن کرده بود به کش بلندی آويزاجلو دکه اشبليط های بخت آزمائی را   فروش سر چهارراه اميریروزنامه

بيرون آمد  داروخانه آفتاب از  توی کت و دامن آبی روشنزنی. و داد ميزد چهارشبنه روز خوشبختی
سينما رکس . صدای فيلم از بلند گوی کوچک سر در سينما بگوش می رسيد. برای تاکسی دست بلند کردو

  . داشتفيلمهدو 



لب شط  رفته بود  زايرنعيم . بشمارند ها را تا جنس بوتيکسَپرا برده بودند  ها گونیحميد و برادرش 
مثل  بعدش. کنند حساب  پولها را بخورند وتندی یپاکستانان ر رستوقرار بود بروندظهر. کسی را ببيند

.گناوهسر شب که با هم برگردند برای نعيم پيکابش را تحويل بگيرد و قراری بگذارند هميشه   
++ 

.شوداز خر شيطون پياده  منصورا حاال هم نعيم داشت زور خودش را ميزد ت  
  ديگه؟ه پ.ئی کاری کرم خوم  هتو. مورا که هی بودن قربونتأم –

  . منتظر جواب شدبا دهان بازو   زد به کمرشدستها را نعيم
 هِتتماَ  جونور کلیِک و بلند گفت ديشب َجسايه کپر جاجيم باميه رسيده را آورد ريخت توی ه پر ازِلَسخديج 

  .بلند شدصدای مردی  ها از ته زمين.ش گل بهی شده بود صورتش زيرعرق و رنگ لپها.هضايع کردرا 
  .د داشت زياد ميشتوی هوا  ی ريزپشه هاويز و ويزَ . ميخواندرا  آغاسی " خوندل شده يک کاسۀ" 

:گفتوصله و بی  حکرد فرو بيل را توی زمين  تيغهمنصور  
؟ آسمون به زمين ميآدبريم اهواز  بجاشمثال خو   ؟ آبادان باشه بايد ن ّلبِ  و ّن حاال ِال.اينا درست –  

:آورد سر ناخن و پرتش کرد راسيگار ته .تلخ شدگره تندی افتاد توی ابروی نعيم و صورتش   
  ،خرنب ادکلن  کفش و خارجی وسيگار ميان آبادان همه جا که از خاليق کوِل !بگو نه و راحتم کن –

؟ ملخ خوردههانه  مژاندارم  تخ اون جادهيعنی توی  . اهوازلک بريملک ِهِهما اونوقت   
 . چيزی نگفتمنصور.  و بگذارد توی کيسهجمع کندچای را رفت که اسباب  از کنارمردها گذشت وخديج 
:گفت بلند  پشت به منصور وسمت آبنما پيچيدسرسنگين نعيم .  شدآورد و منتظر خديج ش راموتوررفت   

 که تو کارما نبود يا ئی گربه رقصون. يک سره اش بکنيمميام پيشتوناضل با ف شب ! فکراته بکن–
!هيچوقت  

++ 
و کفن کنی هميشه سهمش را بيشتر ميدادم چرا که مهرش به دلم بود  ِ   پنج تا بچم،خدا بسرشاهده فاضل  

 سرم نبود درسته که توی اين برو بيا ها خودم همراهش نبودم و بالطبع خطری باالی.  قلبمسش قوِتسر نتر
  تصميم  تنِگ وقِتبهيعنی دوست داشت که . ه برسونه آبادانجنساِننست که تکی وميدصالح خودش ولی 

 به ئی قبله مهر وقت هم خواست همپاش بود. مو که از ئی بابت گله ای نداشتم  خو.خرسر بی ،خودش باشه
  رو آب دارن ميآنآ جنس شه؟حاال چه مرگپه . ک ما خبر داری حالل زادهُباز جيک و  تو که. حاجات
.مسلمون  

کوچه را روشنايی المپ کم نوری روی تير برق . يم راه افتادعفاضل درب حياط خانه اش را قفل کرد و با ن
اما باالغيرتا حاال که رسيديم خونه ش يه جوری . مو خودم هم حيرونم که چه خبره: فاضل گفت. ميداد

. ميگيرم، خاطرت جمعتشه سيمو هم پشِت . حرف بزن که نتونه بگه نه  
++ 

 
  که مردها جاده را پياده بريدند شب را پس ميزد   وکشيده از شکاف کوه باال ه جختما بزرگگردونه 

.  کنار هم راه می رفتند و ساکتبه پا داشتندکفش ورنی هردو . پيچيدند طرف تپه های رو به درياو   
شرجی  ها نم  شن. بودشان گوشتوی امواج صدایبه صورتشان ميخورد و سبک  ،خنکای باد شمال

   مهتاب.ه بودندست روی تپه ها نش از يکديگرمی ک با فاصلهخارشتر و بوته های اشتدبعدازظهر را 
.  ميآمد بوته ها الی  ازيکبند جيرجيرکهاانبوه  صدای .ی شن را برنگ نقره خام درآورده بودتپه ها 

بند دوربيننعيم نشستند روی شن که . فت جلو سينه نعيميکی را گر گيراند و با همسيگاردو منصور   
: منصورگرفت جلو صورتساعت شبنمايش را و   را از گردن بيرون آورد  

  . گمونم نبايد باشندخيلی دور –
.و رو به ماه دراز کشيد دستش را گذاشت زير سرش نشسته چرخی زد بعدبجای جواب منصور  

  ماه ؟فتن توخارجيها ر تو ميگی راسته که –
شايد هم رفتن چيش به من و تو؟! نجم نبودهبابام که ُم –  
انگار داره به آدم . پيدانی ياش  المصب همه پستی بلند!نعيمزاير نگاه کن. می پرسم نه همين جوری –  

. اما خدا عالمه چقدر دورهمی خنده  
!؟ک ما اومديم ستاره شناسی کنيم يا منتظر لنج حمدان باشيموِل –  
.ه چرتی ميزنم، تو چشمت به آب باشهيعجالتا   مو.ه بموقع زده باشن بيروناگ  حاال–  



 آندريايی  غیچرا. فرو ميرفتها زير پايشان ميخورد و توی شن به ساحل ها می آمد  موجسوار ماهقرص 
 پشت سرشان دشت . به سينه آسمان می خزيدندغرب دريا از  آهستههای سترون ابر. چشمک ميزدندهادور

و صدای  ميکوبيدندهر دو سرجاده را رنگی ريز و  با ده ها چراغ که تريلروکاميون  پراز ادهبود و ج
 . آرام نفس می کشيد و بودچشمها را بستهمنصور.  تيکه تيکه ميشدتوی شبيکنواخت موتورهايشان 

 تيکیپالسسر. خودش را جمع کرد و نشست رو به دريانعيم . جوانتر ميزداز هميشه  ماه صورتش زير نور
کلوچه يک از توی چارقد . توی شننشاند  و فالسک را دوباره فالسک را برداشت و تويش چای ريخت

:الی لب ها گفت به پهلو چرخيد و منصور که بلند شد چای سرنيره عطر. گاز زدبرداشت و خرمايی   
؟ انگار خبری نيست–  
  . روی آبماهيگيری دريغ از يه بلم !نه  بدبختی–
بدت نياد اما ئی بار اولمون نيست که جای سه شنبه شب، شِب سه شنبه ميآيم بيرون و دست  ميگُم زاير –

.خالی برميگرديم خونه  
: بعدش آرنج را گذاشت روی زانو و انگشت های دست را گرفت به چانه  

  تو مطمئنی که حمدان خودش به فاضل گفته امشب؟ –
: نعيم روی دو زانو بلند شد و دوربين انداخت  

!ِکرم که ندارم بيام ئی وقت شو زرِت زرِت جيرجيرک گوش بدم. ز مطمئن هم اوورتر ا–  
.. فقط گفتم يعنی.سی مو هم يه چای بريز ببينمپه  –  

.داشتند چای ميخوردند که صدای تير بلند شد  
!فاضل يا ابو–  
؟  از کدام طرف بودینفهميد –  

  .آ سی تريلی رهوايی در ميکنن بعضی وقتها تي.از ايست بازرسی بودشايد : منصور گفت
.  حاال بخت سوخته ما خوبه درگيری هم بشه:نعيم گفت  

++ 
 

و خاک و شن ريزه  افتاد  راهباد .ساعتی به ظهر مانده بود .ی را آمد پائينسرازيربا دنده سنگين منصور
 نصور ماشين رام.  راهی نمانده بودقهوه خانهتا .  زد دور دو قلو را مثل هميشهتپه. غبار کردهوا را

 پاها نگروهبا. روبرويش سبز شدجيب ژاندارمری يکمرتبه . دنده سبک و گاز را بست پشتشانداخت توی 
 منصور گاز . استوار بلندگوی دستی را باال آورد و ايست داد.  طرفشرا از هم باز کرده و نشانه رفته بود

  دور و ماشينروی شانه خاکی جاده کشيد عقبسر و ته کند تاير دنده را سنگين کرد که را تا تخته گرفت و
  ترديد نکرد گروهبان. مورهاأطرف م رفت شتابو ُپر و دو باره راست شد تخودش گُه گيجه گرف

 درجا يکی از چرخها. رفت توی شکم جيبپيکاب با کله و  د باالی فرمانه زنِگخون پِش . ماشه را چکاندو
.دشته بودنيا را برداصدای بوق  و بوکسبا ت ميکرد  

. منصور خم شده بود روی فرمان و از گردنش خون می ريخت .روی رکابپريد کلت را کشيد و  نگروهبا
ی کاسه ای  فنرها الی سرنيزه را کرد.خواباندبه جلوتشک را ُ  وپشتی آنطرف منصور را هل دادژاندارم 

ندارم آمد پائين و کيسه ها را ژا. بيرون آمدسفيد دو کيسه از الی ابرهای پشت فنر . تشک و جستجو کردُ
کيسه ها را باال گرفت گروهبان . هم چيده شده بوددسته دسته با کش بغل ترياک سلطنتی   های لول.بازکرد

زير  دست منصور آويزان شده بود . استوار داشت با بی سيم حرف ميزد. داداستوار از همان جا نشان و
.ميکردچکه خون آرام  از نوک انگشت هايش داشبورت و  

را توی  ها ، هميشه ترياککه ولش نبودابار.  منصور را داد دم تيرآخرش. ر گفت اهللا و اکب که شنيدفاضل
  . قايم ميکرد و منصور جوونمرگ خبر نداشتدوشک


